
aovAi/Ko
LIETUVIŲ EVANGELIKIŠKOJO JAUNIMO IAIKRaStIS 
Nr.11/12 (57/58) lapkritis/Gruodis 1954 mts

1



Naujo Testamento pranašasfronas savo apreiškimo knygoje trecia
me perskyrime, 20-tame skirsnelyje rašo: "štai, aš stoviu už durų, 
ir pasibeldžiu. Jei kas mano balsą girdės ir duris atvers, pas tų 
įeisiu i‘r vakarienę su juomi laikysiu ir jis su manimi".

Kai šituos žodžius skaitome Adventų laike, tai prisimename 
i koks gražus ir malonus laikas buvo seniau, kai dar gyvenome tėviš-y 
kėje, kai’ turėjome dar visi savo namus, savo artimuosius, savo baž
nyčias ir visą, ta aplinkumą^ kurią, mylėjome, kuria džiaugdavomės o 
Kai teko bėgti įs mylimosvtėvynės, galvojome9 kadsgalbut kitą metą 
Adventams vėl busime tėviškėje. Bet dabar jau tiek metų praėjo ir 
mes vis dar tebegyvename išsklaidyti po visą pasaulį, vienį Vokie
tijoje, kiti Amerikoje arba dar kur nors^toliau svetimoje žemėje 
ir dejuojame kaip anie Izraelio vaikai,ištremti iš savo tėviškės . 
Bet tačiau, nors netekome tėvynės, turtų, nors daugelis iš mūsų ne
teko savo artimųjų, kaikurie nors neteko nei savo motinos kalbos 
( nes jaunoji karta, išvykusi į svetimas šalis, jau pradeda pa - 
miršti_lietuvišką kalbą )s eina vienas dalykas visur su mumis, bū
tent mūsų, tikėjimas ir Dievo Žodis.

KaivateinavAdventų laikas, tai musų išganytojas vėl išjaaujo 
sako: " Štai, aš stoviu ųž durų ir^pasibeldžiu". Kai mūsų išgany- . 
tojas Jėzus Kristus ant žemės vaikščiojo9 ėjo jis i£ vieno namo į 
kitą, iš vienos vietovės į kitą ir pasibeldė, tai pas vieną, tai 
pas kitą, prašydamas, ..kad jam atvertų duris, klausytų jo balso , 
jo kalbos, jo mokslo. Taip bųvo^ir po jo dangunžengimo. Todėl pas
kutiniuose Mato evangelijos žodžiuose skaitome? " Štai, aš esu su 
jumis kas dieną iki pasaulio galo Nordlr viską praradome, nors ; 
visi mus_apleido, mūsų Išganytojas mus neapleidžia,jis mums vis iš 
naujo siūlosi. Jis stovi už durų ir pasibeldžia, ar tai būtų gra u
žtos, gerai gyvenančio žmogaus ar varguolio durys, kuris gyvena^, 
varge ir skurde. Varginuosius jis ypatingai myli sakydamass"Sikste 
šian manęspi visi jūs vargingieji ir prislėgtieji, aš jus atgai - 
vinsiu ".

Kada mes nueiname pasvkaimyną ir stovime prie jo durų, tai , 
mes pirmą kartą tyliai ir švelniai pasibeldžiame^ ne visų kumščiu. 
Šitaip švelniai beldžiasi ir mūsų Išganytojas iš pradžios prie mū
sų širdies. Šitoks pasibeldimas buvo tuomet, kai tėviškėje gyvenant 
galėjai kaipo ūkininkas sudagoti rudenį visą dagą, kai daržinės ir 
skiepai buvo pilni visokių gėrybių, kai tu pats ir visi tavo myli
mieji buvote linksmi ir sveiki, kai tu,gulėjęs ilgai ligos patale, 
vėl^vieną gražią dieną galėjai atsikelti ir džiaugtis plauke spin
dinčia saule ir dieną iŠ dienos jausti, kad vėl atgrįžta tavo jė
gos, tavo sveikata. Tuomet pasibeldė Viešpats į tavo širdies duris 
visai švelniu budu sakydamas: " Štai, aš stoviu už durų ir pasi — 
beldžiu. Ar sakei tuomet: ’’ Liaupsink,mano siela,Poną Dievą ir 
neužmiršk, ką jis tau^gero padaręs

Lygiai taip pat švelniai pasibeldžia Viešpats į tavo širdies 
duris, kai ateini Adventų laike ą. Dievo namus ir girdi malonias 
Adventų giesmes, kaip antai ’’ širdingai prisftaisykit visi savo 
sirdis ", arba ” Ak, kaip gi - ‘■’’tingai galiu priimt tave", arba
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savo namuose pasiimi giesmių knygas ir Kalėdoms su savo arti
maisiais giedi s ” Linksmai turim atsitiesti šiam laike, kuriame an
gelėliai giesti ”varba ” Iš dangaus ateinu aufcšto "o Bet jeigu 
švelniai pasibeldžiant durys neatveriamos9 tada svečias už durų 
beldžiasi stipriau. Šitaip daro ir mūsų Viešpats. Jeigu mes švel
naus jo pasibeldimo neišgirstame, tai beldžiasi jis aiškiau ir 
stipriau, tada jis mums atsiunčia rūpesčių, bėdų ir vargų. Jeigu . 
troboj gyvenantis ir stipriau beldžiant negirdi ir durų neatidaro, 
tai svečias mėgina dar trečia^ kartą visai smarkiai, belstis ir pas
kui, manydamas9 kad buvo kas nors name ir neatidarė, supykus eina 
savo keliu. Bet Viešpats taip nedaro J Jis vis iš naujo ateina pas 
mus8 Metas po metų, pas vienų eina jis dvidešimt, pas kitą, penkias
dešimt arba dar daugiau metų ir vis sako g” Ja tai9 aš_stoviu už durų 
ir beldžiuos ”, nes jis nori9 kad visiems žmonėms butų pagelbėta ir 
jie tiesą išpažintų.

Daug kartų pasitaiko žmogausvgyvenime ir taip? kad beldžiasi 
kas nors iš visų jėgų į duris9 muša smarkiai kumštelėmis nakčia į 
langines ir mus labai gąsdina9 kai netoli iškyla gaisras ir visas 
kaimas dega. Tai nedaroma9 kad sudaužyti langus arba duris9 bet kad 
trčboje miegantieji greitai pabustų. Visi mes žinome, kad panašiai 
buvo paskutiniais metais9 kai dar tėviškėje buvome^ir priešai musų 
kraštą, užėmė o Kiek išgąsčių, tuomet buvo? Kaikurie žmonės tada sak’eg 
” Kodėl Dievas užleidžia mums tokių vargų ir bėdų. Jeigu Dievas yra 
teisingas ir meilingas., negali jis taipo^bausti varginguosius žmo - 
nes. Jog mes- tėviškėje buvome geri krikščionys, meldėmės,.ėjome į 
bažnyčią bei surinkimą ”. Žmogus niekada nenori būti pats kaltas , 
visuomet jieško kitur kaltės. Žmogus pamiršta, kad Dievas leidžia 
užeiti bėdoms ir vargams todėl9 kad žmonės tuomet, kai Dievas juos 
švelniai ir maloniai vadino9 jo balso klausyti nenorėjo. Karai ir 
visokios bėdos yra pasekmės to9 kad žmonija pati nuo Dievo nutolo, 
Dievo nebenorėjo klausyti ir jo nebepripažino.

Togidėl dabar, kada vėl atėjo Adventų laikas9 pagalvok apie 
tai9 kuriuo budu gas tave tas didysis Adventų svečias beldžiasi, ar 
visai švelniai, būdamas tau malonus ir mielaširdingas9 ar jis jau 
pradeda garsiau belstis į tavo širdies duris9 siųsdamas.tau vargų 
ir sielvartų. vJeigu labai vargsti ir visokias dideles bėdas kenti, 
nenusimink tačiau, nes ir tai yra pasibeldimas to didžiojo Viešpa
ties, kuris stengiasi kokiu nors būdu įeiti į tavo namus, į tavo 
širdį o Apaštalas Povilas rašo laiške Romėnams 5-tame perskyrime, 
trečiame skirsnelyje g ” Bet mes giriamės ir vargais, žinodami, kad 
vargai kantrumą daro, bet kantrumas duoda patyrimą, patyrimas vil
tį "e Todėl giedok su giesmininku, kuris sakos

Atkelk vartus, atverk duris, 
Šlovės ateina karžygys, 
Visų karalių Viešpatis, 
Pasaulio^išganytojas o 
Jis atneša išganymą.
Dėlto giedok širdim linksmas 
Šlovė, Dieve, tau jau, 
Mūsų Sutvertojau.

Kun. A o Gelžirnius

++++++++++++++++++++
Tik tie suprato, ką tai reiškia dirbti mūsų amžiuje, kuriems 

paaiškėjo, kad visos pagelbos, gerinimo ir tobulinimo tikslas glu
di naujos dvasios kūrime. JJarbas, nevykdomas šia prasme, yra tapno- 
jimas nežinioje. Ta dvasia gi9 kurios kryptin mes veikiame, yra’ 
Jėzaus dvasia. Albert Schweitzer
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Ir angelas Jiems tarės NesibijokiteĮNes 
štai, aš skelbiu jums ‘ -
kuris bus visiems " 
jums gimė išganyti

Vi^fcats Joiq

,deli džiaugsmą ■ į 
ims, kad šiandien

41 worn!

” Nesibijokite « - fiftęntoje Kaktyje tešlas'
” aš skelbiu jums didelį flžiaųgsmą* & Ši tups ^dzlu^utj 
musų jaunystės dlėnų lr'jie sukelia mum&st daūg gražių . 
ir maloniai nuteikia musų širdis. Juk kaįs. neųprėtųibaiy 
*tytl g kSLS ■nAT»/-iy-'00hM antrcmA lifac 4 as1- — - "-

by id. kerdžiams 
ląiBenaią ?4į?. * ■ 

. atsiminimų ‘ 
atšikrtf’.-^ 
nalef^kur 

^imižmą /^IvęiHauTBet

£laši

nebuvimas pasaulyje o .Girdime apie; katdjįeš f“ " ' “ * . <—
nėra kalėdinis , kuriame mes galėtume bę ų.

čia ir yra pavojus, kad?žmoguj bando' pa 
svajonių pasaulyje, kuris suaugusiam 
realųjį kasdieninį, pasaulį šų jo brutal 
gaiš ir bėdomis, kur .žmogus nušivargina SU/ 
nedatekliais ir trukumais <, Jis supamas 
ketai ir nelauktai įsibrauna; į palyginti/^ieibi 
girdime apie kraujo vpralie j iraus / apie n?feltų ži _ ___ ___
Įėjimuose ir priverčiamo darbo stovyklos#^ -Ar pagaliau regąddįnA ■ 
mus beveik nenutrūkstą kraujo prali'ąjimaį ’̂fSugyt-enimo^ir taikos,

_• __ "'"1 -1 7, s^^įdUUclavimus’o
Tąs viskas prieštarauja musų kalėdinėmsr-niSut alkoms/ MuSųfbasaulis

/_l:ll_lj, kuriame mes galėtume be baię.ėM:;džiAūgsmė:. gyventio 
Ypač mūsų dvidešimtas amžius pasižymėjd ^ŠUriftis ■•■ka'rali 0i.masiniais 
žmonių išvarymais, trėmimais, kalinimais įll milijonų žmonių paver
timu vergais. Ar galime mes Čia nuoŠirdŽįaįspfitarti angelo žodžiams 
” Nesibijokite •’? Sis Kalėdų nusidavimas atrodo mums nors ir gražus, 
bet tolimas, romantiškas ir lyg nerealus Jįr neįgyvendinama s e Atro
do, lyg šis stebuklingas pranešimas buvo ^'-^ęĮ^aabajp šayo galią ir 

ta ' musų mecfcan1 
ržįulgia masinos

esč±ais8šu 
iynetiie^; 
ąo Be to.

veikimą pametė o Sis Kalėdų, skelbimas netJą 
šauliui j kuriame rūksta fabrikai', kaukia ; 
na kova dėl didesnių, algų, darbininkų ir d< 
reiškia Kalėdos valstybių vyrams, kurie k< 
ir nori nubaidyti karo šmėklą ir mažai pa|i 
pirmyn. ' v ...

Angelo žodis ” Nesibijokite /’’neg sta 
džiaugsmą ”g yra paskelbtas pasauliui, 
pasakyta, ^kad šis džiaugsmingas prane Simai/' galio ja visai tautai/' 
visai kenčiančiai ir baimės pilnai žmonijai«"Tai nėra i koks nors po
etiškas pranešimas arba kalba, bet tikras atąįtikįmaskad Jė.zus. 
Kristus gimė Betiejuje, Judėjos žemėjea Tįė&ą-yra, kad jis kaip 
dailidės sūnūs augo kartu su savo broliaisįir^eserimįa. Nazarete, 
Galilėjoje, kad jis buvo Jono Jordane pakrikštytas ir pp/to po Ga
lilėją, samariją ir Judėją vaikščiojo, visokius ligonis gydė ir . 
skelbė Evangeliją apie prasidedančią Dievo karalystę,, kad jis Izra
elio vadų buvo suimtas ir Romos vietininko viešai ant Golgatos kai

lizuotam pa- 
b kur ei-

nei jose prakaituoja 
a savo pastangose ,
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no nukryžiuotas ir kad jis pagaliau savo mokytinių^ kaip prisikė - 
lęs Viešpats buvo matytas. Tai visa yra neginčijami istoriniai fak 
tai, kurie tame pačiame pasauly atsitiko, kuriame išaugo ir iŠbu - 
jojo Romos valstybės galia, kuriame ji Žlugo ir kuriame kitos pa - 
šaulio valstybės ir imperijos iškilo ir vėl pranyko o Siame pasauly 
ir šiandien eina kova dėl galios, turtų ir įtakos.

Paprastai visus svarbesnius pasaulio įvykius aprašo spauda ir 
pagaliau tuos, kurie turi pasiliekančios vertės užfiksuoją istori
ja. Ji aprašo atsitikimus, kurie pasauly buvo ir kuriui vėliau ki
ti įvykiai pakeitė . Joje randame garsių, vyrų, istorijas, jų, gyveni
mus ir jų mirtis. Pasaulio istorija yra^nepasibaigiančių įvykių 
istorija9 kurie dažnai nulėmė tautų ir šalių likimus. Bet neran
dame..daugely istorijos^knygų, kad Jėzus buvo pasaulio išganytojas, 
kad jis dangų vargstančiai žmonijai atvėrė, kad šviesa is amžiny
bės apšvietė tamsių žmonijos istorijos eigų, kad amžinoji Dievo 
meilė,apsireiškė tamsoje esančiai žmonijai. Per Jėzų Dievas apsi
reiškė žmogui ir jam savo amžinąją meilę išrodė. Jėzaus gyvenimas, 
jo mirtis ir prisikėlimas yra nepaprastos reikšmės įvykiai, kurie 
yra visiems laikams ir visiems žmonėms nusidavę. Jie reiškia su - 
derinimą ir išganyme,, pasauliui, nors pasaulio istorija šių amžinos 
reikšmės įvykių nepajėgia tinkamai įvertinti.

Jėzus Kristus yra iš amžinybės9 priklauso ir veda į amžinybę. 
Jo gimimas yra vienas iš svarbiausių įvykių pasaulio istorijoje. 
Jis yra žymesnis už visus kitus žemiškus atsitikimus, nes jis vi
siems laikams nusidavė. Kas tada atsitiko, galioja ir mūsų~lai - 
kamsj.nes su Jėzumi prasideda nauja era, naujas gyvenimas žmogui. 
Per Jėzų Kristų,mes tampame nauji žmonės. Anoji ramybė, apie kurią 
angelai giedojo, skirta ir mums. Per Jėzų mes turime naują testa
mentą, galiojantį per amžius, kuris^nusprendžia musų likimų. Per 
jį esame pavadinti būti amžinosios šlovės dalyviais. ” Taipo Die - 
vas mylėjo pasaulį, kad savo vienatįjį sūnų davė, kad visi, kurie 
tiki, nepražūtų, bet amžiną gyvenimą turėtų ” ( Jono 5,16). Mes 
pažįstame testamentus, kurie reguliuoja palikimus ir kuriuose tes
tamentą rašančio valia pareiškiama. Testamentas paprastai yra svar 
bus žmogaus ateičiai. Bet žemišką testamentą galima keisti. Tačiau 
Jėzaus.Kristaus.testamentas nekeičiamas, juo esame įstatyti jo ka
ralystės paveldėtojais, jei šio testamento laikomės.

Paprastai žmogus nori turėti garantuotų ateitį. Bet tai tik 
iš dalies tiesa. Tik iš dalies žmogaus gyvenimas yra tikras, iš 
tikrųjų nei vienas žmogus žemėje nėra garantuotas savo ateitimi . 
Per šiuos.du pasaulinius karus.matėme, kaip visa nepastovu'. Visai 
kitaip išėjo, kaip pirmiau manėme ir galvojome. Kaip dažnai Žmo
gaus ateitis ir jo laimė sudužo per kelias minutes ar net sekundes 
Ir todėl nieko tikro ir dabar apie mūsų, ateitį negalime sakyti, už 
kiekvieną praleistą dieną turime Dievui būti dėkingi, kad jis mus 
išlaikė ir mūsų jėgas stiprino. Bet Naujame Testamente mes skaito
me s w Kad nei mirtis, nei gyvybė --- negal mus skirti nuo Dievo 
meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, musų Viešpatyje « (Rom.8,58-59).

Mes žinome apie musų paskirtį, apie pasaulio atpirkimą ir iš
vadavimą. Todėl krikščionis švenčia džiaugsmingas Kalėdas, nors jį 
supa jie ramusis pasaulis • Sis Kalėdų džiaugsmas išvaro baimę, nes/* 
mes.žinome, kad mus niekas negaliu skirti nuo Dievo meilės. Tai yra 
Kalėdų sVentes prasmė ir Kalėdų džiaugsmas. Jis yra gimęs ir mes 
turime naujais žmonėmis tapti, kurie pagal Dvasią elgiasi. ” Jei 
Dvasioje gyvi esame, tad ir elgtumės ”, rašo apaštalas Povilas Ga- 
latenams ( Gal. 5825 ). " Nes kas yra Kristuje, tas yra naujas su
tvėrimas " ( 2.Kor. 5,17 ).

Ne^visi ir šias Kalėdas galėsime džiaugsmingai švęsti, nes 
esame po visą pasaulį išsklaidyti, atskirti nuo savųjų. Daug kas
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Praeitame ’’ Jaunimo Ratelio ” numeryje plačiau rašėme apie baž
nyčių suvažiavimą Evanstone® Šiandien norime musų skaitytojams pa
pildomai patiekti kelis šio suvažiavimo vaizdelius®

16J bažnyčios iš 54 kraštų9 kaip nariai Pasaulio Bažnyčią Ta
rybos 9 buvo suvažiavime atstovaujamos per savo 502 balsavimo teisę 
turinčius delegatus® Centre visų, pranešimų be abejo buvo suvažiavi
mo sukis ir bažnyčios svarstė kaip suprasti Kristų kaip pasaulio 
viltie Bet mums pabėgėliams yra svarbu kaip. liūršta 4. praktišką“ 
meilės darbą bažnyčiosep taip pat ir į pagalbų pabėgėliams bei be
namiams „ Kas buvo nutarta ir kokie pasiūlymai buvo"daryti? Ekume - 
ninės bažnytinės pagalbos ir pabėgėlių reikalus svarstė speciali 
darbo grupė® Jos išdirbtą rezoliuciją be jokių diskusijų vienbal
siai priėmė pilnaties susirinkimas« Viso suvažiavimo metu buvo il
gesniuose ir trumpesniuose pareiškimuose prisiminta benamių bėdos 
ir viso to 9 ką bažnyčios pagalbai darytį turėtų® Ir pačiame užbai
gos atsišaukime aiškiai prisiminta savo.’vargstančių brolių® (Atsi
šaukimas dedamas atskirai).Vienas vakaras^ pavadintas ’’ Prie Babi
lono vandenų ”9 buvo pavestas pabėgėlių bėdoms atvaizduoti,, Nebuvo 
skaitomos kokios nors paskaitos9 bet tain tikrame vaidinime atvira
me ore stengtasi žiūrovams aiškiai parodyti tą didelį vargą,, See - 
noje pilkuose rūbuose pasirodė kaip šešėliai* žmonėsB kurie atvaiz
davo pabėgėlius iš Europos ir Palestinos9 iš. Pakistano ir Korėjos® 
Jų likimas atsispindėjo jų kalbose0 jų sunki būklė persinešė ant 
susirinkusiųjų, bet buvo ir kalbama apie pagalbą^ kurios jie iš 
savo bažnyčių susilaukė„v ,

Jaunimas užėmė suvažiavime svarbią vietą,. Tikrai buvo supuo - 
limas9 kad didžiojoj atidarymo procesijoj garbės, vieta eisenos ga
le atiteko jaunimui ® Jau iš seniau yra jaunimo p~H aidėjimą s prie 
ekumeninio judė jimo gana žymus o Beveik visi Pasaulio Bažnyčių Ta - 
rybos vadovai pareina iš krikščioniškojo studentų ir jaunimo judė
jimo o Pirmoji grupė9 kuri tikrai ekumeniniai galvojo ir veikė8buvo 
jaunimo draugijas IMCA0 kuri 1955 metais švęs savo 100 metų sukak
tuves o Evanstone jaunimo atstovai buvo ’’patarėjais ” (youth con
sultants) ir dalyvavo visuose posėdžiuose-® (įaila9 kad dėl vietos 
stokos negalime apie tai plačiau rašyti,®

Lietuvai atstovavo evangelikų reformatų kun® P* Dilys ir ku - 
ratorius H, Pavilionis® To suvažiavimo proga' reformatai yra išleidę
—<■■■ * °— <w *■— a* O® — ok» <sa» < ■ r * •i ®~i chk»cs:®cu> caicĖM y1 1 — rmacx,,,' w ■ ii—il,-II

( atkelta iš 5 puslapio)
gyvena tarp svetimųjų^ kur nėra nei kaimynų?, nei ęavo bažnytėlės® 
Daug kas neturi žinių^apie savo artimuosius Tėvynėje Lietuvo je „Tai 
.visą širdį supa žmogiška liūdesio skraistė® Daug kas sakys9 ar ga
li mane Kalėdų pranešimas palinksminti® 0 tačiau skaitykime tikrai 
Kalėdų evangeliją ” Nesibijok ”® Ir tavimi Dievas rūpinasi« Ir tau 
Kalėdų džiaugsmas skirtas® Taip Kalėdos suteiks mums ramybę® Tap - 
kime jo meilės nešėjais^ neužmiršdami tųį,kurieyra seni9 ligoti9 
vargingi ir nuskriausti® Leiskime Kristui mūsų širdyse gyventi9 
tada tapsime pagal mūsų paskyrimą šviesos vaikais®

Kun® A® Heleris
' Vaizdelyje - "GIEDOTOJAI"? te® d®11® HobMa (1400 - 1482). •
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inglą kalba brošiūrą «The Evangelical Reformed Church of Lithuania", 
kurioje pateikia ir bendrą žinią apie Lietuvą. Rugpjūčio 12 d. ta-’ 
rybos generaliniam sekretoriui kun.dr. W. A.Visser't Hocft buvo i- 
teiktas bendras Lietuvos, Estijos ir Latvijos protestantą, ir stačia- 
tikią vardu memorandumas,^kurio nuorašai išdalyti suvažiavimo daly
viams. Memorandumą, pasirašė Estijos evangeliką liuteroną delegatas 
iekanas AiHinno, Estijos stačiatikių bažnyčios administratorius ar- 
ohikuniges a. Jurisson, latvią evangeliką, liuteroną dekanas J.Kulli- 
tis, lietuvių evangeliką reformatų kolegijos prezidentas dr. J.Mi
kelėnas, lietuvių evangelikų liuteroną kunigas l.Pauperas ir lietu
vių evangeliką liuteroną tremties bažnyčios vicesenjoras kun.A.‘Pra
kiš. Memorandumas primena dabartiną padėtį, okupuotuose Pabaltijo; 
kraštuose, deportacijas, sovietines pastangas bažnyčia/paversti po
litiniu įrankiu, jaunimo sovietinį pavergimą ir sovietinės taikos 
propagandos apgaulingumą. Lenkijos, Rumunijos ir Kinijos bažnyčios 
jokią atstovą negalėjo atsiųsti. ‘ ą

Suvažiavimas išrinko sesis naujus tarybos prezidentus.Štai jie: 
Vokietijos vyskupas B.Dibelius. škotą reformatą teologas' prof,Bail
lie, Amerikos epihkopalinės bažnyčios vyskupas Shėrill, stačiatikių 
arkivyskupas Michael, Pietą Amerikos metodistą vyskupas Barbieri ir 
Pietą Indijos Mar-Thoma bažnyčios metropolitas Juhanon. Nors ir dar 
negalima suvesti bendrų? suvažiavimo rezultatus, bet viena yra vi
sai aišku,- Pasaulio Bažnyčią Taryboje susijungusią bažnyčią susi
klausymas yra žymiai sutvirtėjus. -r Sienter’s

tflsUų jaunime weikfe® kiauMtnaU
Rugpjūčio mėnesio pradžioje laike vieno suvažiavimo Annaberge 

prie Bad Godesbergc buvo pateikta maloni ir netikėta proga susitik
ti keliems Vokietijos lietuvių evangeliką jaunuoliams. Apsidairyta 
ir pastebėta, kad esama rors nedidelio bet pasiruošusiu veikti būre
lio, manyta nepraleisti gi šios palankios progos ir po tiek daugel 
vienišą metą vėl pasidalinti mintimis, Įspūdžiais, informuot is, t ar
tis, projektuoti ką ir kaip ir kur čia pabandžius veikti.

Pilies_sodelyje kartu su kun.J,Urdze, p.Andr.Gintautu ir p. J, 
Jurkaiciu būrelis informavosi bendra mūsą jaunimo ir parapijiečių 
padėtimi Vakaru Vokietijoje, kuri, deja, nenuteikė dalyvius links
mai. Musą kunigą ir inteligentą trukumas gyvai jaučiamas šiame kraš
te. Tautiškumo, tikybiškume palaikymas mūsą žmonėse nukenčia nuo vi
so to. Buvo paliesta ir studijuojančiojo Jaunimo'padėtis.

Tos pačios dienos vakare susirinko būrelis vienoje bendrabučio 
salėje ir tarėsi tiesioginiais mūsą jaunimo veiklos klausimais. Bū
relį sudarė: Vasario 16 Gimnazijos Jaunimo Ratelio pirm.Petras Oi- 
bitis, jaunimo ratelio narė Laima Jasaitė, Vyr.Baž.Tarybos kviestas 
jaunimo reikalams narys Valteris Bendikas ir.buvę "JR” tvarkytojai 
Kasparas Bikšaitis ir Algis Gintautas. - Kilo seni bet .aktualūs 
klausimai: Kaip paveikti iŠsisklaidžiusį jaunimą, kad neprasirastą 
svetimojo tautiškumo terpe ? Kaip pagyvinti mūsą jaunimo veiklą?

Nutarta dairytis šaltinių, kurią pagalba būtą galima po tiek 
daugel išsiskirstyme metą galop pravesti bent dalies musą jaunimo 
Vokietijoje suvažiavimą. Kas padės? Kas sušelps? - Būrelio nariai 
nutarė kiekvienas nuo savęs pasistengti pagyvinti mūsą jaunimo veik
lą, o savo tarpe palaikyti nuolatinius glaudžius ryšius .Manyta pa
gilinti ir tikybinę veiklą, pasidalinti mintimis dvasiniais klausi
mais. Visa tam buvo sudarytas konkretus planas. Susirinkimo gale 
prisiminta, kad Šios mirtys, nutarimai, pastangos vist’iek nueitu 
niekais, jei Viešpats nelaimintą^visą žygių. Tačiau,būtina ir is sa
vęs viską,ką tik galima, daryti siose sąlygose,kurios yra dabar su
teiktos. n ‘ - algg -
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geležinės uždangos pusėje® Žiniosg kaip matyt 
iš Maskvos apylinkių® Redo

Sis rašinys paimtas iš vokiečių laikraščio ” Der 
Spiegei” Nio 38 (1934*11®)® Jame pateikiami keli vaiz
deliai 9 .susiję su stačiatikių bažnyčios gyvenimu anoje 
geležinės uždangos pusėjeo Žxniosa kaip matyt9 dau - 
giausia imtos iš Maskvos apylinkiųo Redo

Mykolas Postnikovas užbaigė marksizmo-leninizmo studijas Mas
kvos universitete tiesiog pavyzdingai o Po to išsiuntė jį komsomo — 
las (komunistų jaunimo sąjunga) kovoti prieš « religinius prieta - 
rus *’o Jo užduotis buvo apšviesti minias® Neužilgo gi apsivedė tas 
Į>ats Postnikovas ir susituokė vienoje iš 48 dar beveikiančių bažny
čių Maskvoje ®

Komunistų jaunimo sąjungos centrinis organas " Komsomolskaja 
Pravda J’ pavadino jį už tai ” klastingą siela ’■* ir pademonstravo jo 
pavyzdžiu paskutiniaisiais metais prieš krikščionybę varomos silp
nos propagandos _ žalingąsias pasėkas ® ” Ne Kristus duoda mums duo - 
nos % taip mokė toliau tas jaunimo laikraštis9 ” bet tai padaro 
mašinos ir kolchozai”» v v

Šio teigimo įrodymui naudotasi vienu reportažu iš netoli Mas
kvos besirandančio pavyzdingojo kolchozo ” Šiaurės Jiesa

Minėtojo laikraščio reporterio apsilankymas ” Siaurės Tiesoje’’ 
mat9 nelaimingai supuolė su viena bažnytine Švente® Kaimyniniame 
Serkvejevo vardu kaime buvo tuo metu švenčiama Musų Mielos Kaza - 
niaus Dievo Motinos šventė ® Nė vieno brigadininko reporteris neuž
tiko namuose o Savo didžiausiam pasipiktinimui sužinojo jis iš vie
no pasilikusio namie senuko9 kad šios šventės apeigos užtruks gerk- 
vejeve*dar keturias dienas® Laukuose gi buvo tyku9 ramu - nesimatė 
jokio žmogelio9 nesigirdėjo niekur traktoriaus ūžimo® 0 pievose - 
taip pasakojo reporteris - lenkėsi žemėn išdžiūvusios nuo saulės 
smilgos oj

Panašų^pergyvenimą.patyrė ir ” Sovjetskaja Kultūra” laik - 
raštininkas9 kai aplankė taip pat nepertoliausiai nuo Maskvos esan
tį kaimelį Burika® Ten buvo, švenčiamos vieno šventojo vardinėse Bu- 
rikos.kaimelio gyventojai9 taip piktinosi tas žurnalistas9 esą9 net 
negalėjo jam tiksliai apibudinti koks tai šventasis9 kurį jie šven
tė,, ” Bet juk žinoma ”9 pasakoja jis toliau9 ” kad tariamasis po 
daugel girtuokliavimo-metų ir trumpalaikės atgailos staiga buvo 
šventu padarytas1'o

Griežtesnei propagandai prieš krikščionybę davė ženklą "Prav- 
dos ” šių metų liepos mėn® 24 d® numerio vedamasis straipsnis® Ja
me * reikalauta ’’mokslinio ateistinio apšvietimo "o Tačiau9 laik - 
rastis pabrėžė8.kad apšvietimo pobūdis turėtų būti ” rimtas Ant
ro jo pasaulinio karo metu panaikintos ” Bedievių Ligos ” vartotas 
koliojimosi žargonas dabar9 esą9 vengtinas ®

Religiškumas šiandien - kaip* buvo galima suprasti iš partijos 
šukavimų - tai ne vien tik kaimiečių reikalas® Jis persimetė ir į 
naująją; inteligentiją®

Netoli Maskvos išteka Glinkovo ” gydantieji šaltiniai "9 ku
riems religiniais sumetimais priskiriama galia prieš bet kokios 
rūšies negalavimus® Šiomis.dienomis centrinis sovietų profsąjungų 
organas "Trud ” nusiskundė9 kad*žmonės iš visų sovietų visuomenes 
sluogfinių pradeda keliauti prie šių šaltinių® ''Trud" reporteris, 
sekęs ištisą dieną šaltinių lankytojus9 pastebėjo vien toje dienoje 
vieną Maskvos universiteto tyrimo laboratorijos vedėją, vieną, dide
lio fabriko vyriausiąjį inžinierių ir vieną Maskvos mokslinio in -
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stituto vedėjo pavaduotoją. Netoli šaltinių besirandanČiose aikšte
lėse- atrado jis ilgas eiles luksusinių automobilių.

"Partiinaja Jisu ” iškėlė aikštėn, kad pavojingiausios ” tiky
binių prietarų,” agitatorės inteligentijos tarpe esančios vaikų se
nolės 9 bobutės o Pirmoji Sovietų Sąjungos ” pažangiosios inteligen - 
tijos ” karta per daug pakentusi savo bobutes, leisdama joms pagal 
senas rusų stačiatikių tradicijas pasistatyti kambariu,, kampuose 
prie krosnies Šventųjų paveikslus a ikonus. Kaip tik šios bobutės 9 
taip rašo' "Partiinaja Ji'su", užsiėmė agitacijomis 9 pripasakodamos 
savo anūkams tikybinių pasakėlių.

Pasaulėžiūrinis bobučių antpuolis ^komunistų parti jos labai, 
rimtai įvertinamas, nes jos jaunimą,, "užnuodijančios” ir sudarančios 
tuomi pavojingas ateities perspektyvas. Jaunimo laikraštis "Jaunoji 
Gvardija " praneša vaizdingame komunistų.partijos kalbos stiliuje9 
kad "per Kungursko rajoną, skleidžiasi smilkalų (bažnytinio indo3 
smilkyklės dūmai) debesis, kurios niaukia jaunimo sąmone ”, o"Prav- 
da" skundžiasi, kad Sovietų sąjungos daugeliose vietose jaunimas 
nebeauklėjamas kaip reikiant mokslinio materializmo dvasioje9 p pa
liekamas "įvairių prietarų" įtakai. Viena tarybos respublikos moky
to jų konferencija? įvykusi Maskvoje šių metų rugpjūčio mėn. gale, 
konstatavo savo vienoje rezoliucijoje, kad "tikybiškumo dvasia " 
paskiausių laikų mokykliniame jaunime žymiai paaugusio Net daugel 
pačių komsomolų ir kareivių pasidarą uolūs bažnyčių lankyto jai.

Rusų stačiatikių tremties bažnyčios patriarchas Anastazijas 
savo Velykų ganytojiškame laiške šiais metais kalbėjo apie ” naują, 
tikėjimo antplūdį Rusijoje, lyg kokią, pakilusių gamtos galybę ”. Ir 
iš tikriijų, rytų bažnyčios klausimais paprastai patikėtinai apdai
rus "Tarptautinis Bažnytinis Laikraštis" pasisakė, kad darvsiandie- 
nų Sovietų Sąjungoje beveik visi mirusieji laidojami su bažnytinė
mis .apeigomis 9 kad trys ketvirtadaliai visų vaikų krikštijami ir 
pusė visų santuokų tuokiamasi bažnytiniai o (Žinios nepatikrintos» 
Red.) ' •• v .

Stačiatikių bažnyčios atsispyrimo galią, ir reliatyviąją pagar
bą, kurią nežiūrint visų puolimų sovietai pagrinde dar teikia, ga-• 
Įima butų paaiškinti iš stačiatikių pamaldų esmės. Po apvaliųjų 
stačiatikių bažnyčios bokštų Kristaus evangelija skelbiama pirmoje 
eilėje giedojimo būdu, o ne Dievo Žodžio aiŠkinimua kaip tais pa
vyzdžiui 9 Vakarų .Europes protestantuose priimta. Rusų stačiatikių 
bažnyčia yra "muzikali" bažnyčia. Gi muzikoje ir liturgijoje sun
kiau atrasti priekabių negu aptariamame, aiškinančiame9 vertinan
čiame žodyje, kuris sudaro protestantų pamokslinių pamaldų bran-- 
duolį.

„Pakeliantysis stačiatikių pamaldų muzikališkumas yra, matyt, 
reikšmingiausias krikščionybės plitimo veiksnys Sovietų Sąjungoje. 
Bet tai yra kartu ir krikščionybės silpnybė. Tikybinis stačiatikių 
krikščionių atsparumas neišsaukė ligšiol jokios revoliucinės dina
mikos o Su panieka profsąjungų laikraštis "Trud" pavadino krikščio
nių tikybą " kokiu tai dvasiniu kvaituliu".

ooooooooooooooooo

Krikščionies gyvenimas prilygsta brangakmens apdirbimui. Taip 
kaip brangakmuo ir krikščionis turi būti tai trumpiau, tai ilgiau 
šlifuojamas, kad pasiektų tą skaidrumą9 kurio meistras nori. Šlifa
vimas gi dažnai yra skaudus.- Tas laikas9 kurį mes įpratę vadinti 
blogu laiku9 visuomet juk daugiausia ryškina vidujinį žmogų.

Ludwig Richter
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ANTROJO PASAULIO BAZNYCIIį,TARYBOS PILNATIES SUVAŽIAVIMO ATSI - 

SAUSIMAS
Vįsus krikščionis bei viso pasaulio žmones sveikiname mes Kris
taus vardu. Mes liudijame musų, tikėjimą. į Jėzų,. Kristų esantį 
viltį pasauliui ir mes džiaugtumės9 jei visi žmones dalintųsi 
šiuo tikėjimu su mumis. Teatleidžia mums Dievass kad mes šią 
viltį pasauliui savo nuodėme taip dažnai darėme nepatikima.

Mūsų, laikuose pasireiškiančiam© neramume pasitinka mus 
tiek viltis^ tiek baimė. Nėra bloga tikėtis teisingumu, taika 
ir gerbūviu8 visa tai Dievo mums leista. Bet Dievas paskyrė mus 
augštesniam tikslui. Žmogus yra Dievui sukurtass kad Jį pažin - ' 
tų? -Jį mylėtų, Jį garbintų ir Jam tarnautų. Niekas menkesnis 
kaip tik pats Dievas gali nuraminti žmogaus Širdį. Todėl kad 
žmogus tai pamirštat tampa jis savo paties priešu. Jis jieško 
teisingumo - jis pasiekia tik priespaudą,; jis ilgisi taikos, o 
slenka artyn prie karo; kaip tik jo paties užvaldytos gamtos 
galios grasina jį sunaikinti. Ar jis nori su tuo sutikti ar ne- 
jis stovi Dievo teisme ir mirties šešėlyje.

Kur mes stovime9 ten stovėjo kartu su mumis Jėzus Kristus, 
Dievo Sūnus ovJame tapo^Dievas žmogumi ir apsireiškė žmonėse s 
kad juos .jięškotų ir išganytų. Nęis mes buvome Dievo priešai, 
Kristus mirė už mus. Mes Jį kryžiavomes bet Dievas pažadino. Jį 
iŠ mirties. Jis yra prisikėlęs. Jis pergalėjo piktojo,„nuodėme’s 
ir mirties galybę. Mirtis nebetaria daugiau paskutinį žodį.Savo 
prisikėlimo ir dangun žengimo jėgoje išsiuntė jis į pasaulį nau
ją tautą9 surištą su Juo Jo dvasia ir besidalinančia Jo dieviš
kuoju gyvenimu. Šios tautos užduotis yra supažindinti visa4pa ■ 
šaulį su Juo ov Jis sugrįš ir bus reise jas karalius, kad vi
sus dalykus užbaigtų tobulybėje . Tuomet matysime Jį toki8 koks 
jis yra, ir atpažinsime, kaip mes buvome atpažinti. Kartu su 
visu sutvėrimu laukiame tai gyvoje viltyje ir žinome9 kad Die
vas ištikimas8 kad visi dalykai ir dabarvyra Jo rankose. To ti
kisi Dievo tauta visuose laikuose. Prie šios vilties kviečiame 
mes ir Šiandien visus, kurie tik jai atviri. Ją priimti, tai_ ■ 
reiškias : nūs i'■ -:tį mums nuo savųjų kelių prie Dievo kelio;, būti 
žmonėmis, kuriems nuodėmė atleista9 vaikais9 kurie Jo,meilėje 
auga. Tai reiškia turėti piliečio teisę toje karalystėje., kuri 
yra galingesnė už bet kokią žmogiškąją nuodėmę.„Tai,meilės, 
džiaugsmo ir tos. taikos karalystė, kuri® visus žmonės supa.9nors 
šie jos ir nemato. Tai reiškia su Kristumi įsiterpti į Žmonių 
vargūs, nusivylimus ir su tais žmonėmis dalintis didinga paslap
timi tos karalystės, kurios jie nelaukia. Tai reiškia žinoti, 
kad Jėzus viešpatauja ir viešpataus, ką žmonės vis bedarytą.

Šiame tikrume galime ramia širdimi susitikti nuodėmę ir 
pasaulio vargus, piktojo galybę ir mirties grasinimus. Iš bai
mės išlaisvinti9 esame laisvi meilei. Nes uz žmonių teismo ir 
eismės eigos stovi to karaliaus teismas, kuris numirė uz,visus 
žmones ir kuris teis mus galop pagal tai, ką mes padarėme Jo 
markiausiems broliams. Todėl nukreipia mus mūsų krikščioniškoji 
viltis į mūsą.artimą. Ji varytes varo kasdien melstis? "Teįvyks
ta Tavo valia, kaip danguje taip ir ant žemės , ir elgtis pa - 
gal šią maldą”kiekvienoje gyvenimo srityje. Ji sutveria gyveni
mą, pilną tikinčią maldų, pasitikinčių veiksmų^ žvelgiantį į
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Jėzų ir skubanti artyn tos dienos9 kurio je Jis sugrįš savo Hi din- 
gurne o

0 dabar per mums priklausančias bažnyčias kreipiamės tiesio
giniai į kiekvieną parapiją. Prieš šešerius metus mūsų bažnyčios 
sutiko sudaryti Pasaulio Bažnyčių Tarybą ir apreiškė savo norą 
likti vienoms kartu su kitomis. Mes dėkojame Dievui už palaimą8 
kurią jis teikė per šiuos šešerius metus mūsų darbui.

DkakR MES ŽENGIAME Į ANTRĄJĄ RAIDOS PASTRAIPĄ , 
NEUŽTENKA- BŪTI VIENIEMS KARTU SU KITAIS . MES 
TURIME ŽENGTI TOLIAU'EKUMENES KELIU. JUO LA
BIAU ATPAŽĮSTAME SAVO VIENYBĘ KRISTUJE 9 TUO 
SUNKIAU MUMS PAKELTI SAVO GYVENIMĄ, KURIS YRA 
ŠIAI VIENYBEI PRIEŠINGAS PASAULIO AKIVAIZDOJE. .
TODĖL KLAUSIAME JUSIĮg n AR IŠ TIKRO MATO JŪSŲ 
BAŽNYČIA SAVO SANTYKIUSVSU KITOMIS BAŽNYČIOMIS

• ' MUSŲ VIEŠPATIES MALDOS ŠVIESOJE9 KUR SAKYTA9 
KAD. VISI TURIME BŪTI VIENA IR PAŠVENTINTI TEI
SYBĖJE? AR JŪSŲ PARAPIJA KARTU SU SAVO KAIMY
NINĖMIS PARAPIJOMIS DARO VISKĄ, KĄ TIK GALI, 
KAD JŪSŲ ARTIMI TIKRAI IŠGIRSTŲ GANYTOJO BAL- - 
SĄ, VADINANTĮ VISUS Į VIENĄ KAIMENĘ,?” 

Stiprios jėgos skiria žmones savo tarpe. Mes pasigedome suvažia
vime kiniečių bažnyčių., kurios Amsterdame buvo, kartu su mumis. 
Dar kitų kraštų ir bažnyčių nėra mūsų ekumeninėje taryboje 9 o 
mes karštai trokštame jų bendravimo. Bet mes dėkingi už tai9kad 
Čia Evanstone esame sujungti Kristuj©^ nors mus skiria ir gi - 
liausios politinės užtvaros., Be to9 mes džiaugiamės ir faktu,kad 
susijungę maldoje ir bendroje viltyje galime palaikyti bendravi
mą su visais broliais krikščionimis9 kur jie tik begyventų.

Prisimindami i į ’ ’ ‘ ’ ’ - “Ų ”'J °
pasitikėjimo9 kurie “skaldo šiandien mūsų pasaulį 
taus kryžiaus žmonės atranda tikrą bendravimą, tik ten 
atsipažįsta nuodėmininkais, kuriems bausmė dovanota® 7 
jie vaųyte varomi melstis kasdien už savo priešus® ' 
jamas ten išlaisvinimas iŠ mūsų pačių i^siteisinimo

gi -

ir bendroje viltyje galime palaikyti bendravi- 
--° ----- ų Kux> jį® tik begyventų.

šį bendravimą/negalime skylėti baimės ir ne - 
Tik po Kris - 

.9 kur jie 
i« Ir tuomet 
Mums dovano- 

,jcuuaB ucxx xDxaxB»xujji«»D -ic iu.-Xtauc įja.'įiALį „sax us j.bxxxxxiiU 9 iš nekan — 
trumo, ir baimės S Visi pažįstą prikėlusį jį Kristų turėtų su pa-

JEI KRIKŠČIONYS JIESKO TAIKOS VIEN 
JIE TURI JIEŠKOTI TEISINGUMO KITIEMS o  _._,AULI0 VIET0SE ALKS- 

. ----------- jKOSE SĄLYGOSE o AR
IA TYLĖTI? MILIJONAI VARGSTAv 

, SAVO RASES IŠSKIRIAMI IR.PAŽEMI
UOS TAIPGI BUS TO§ NUOMONES ogAIP

sitikėjimu skaitytis šu naująja jėga, kuri gali sulaužyti visas 
žmogiškąsias užtvaras

NEUŽTENKA9 
TIK SAU® v_ 
GAUSIOS MINIOS ĮVAIRIOSE PAS. 
TA DUONOS IR GYVENA NEŽMONIŠ. 
GALI BAŽNYČIA; C." —~ i 
DĖL TO9 KAD^DEL
N AMT o AR BAZNYCj-vo rjiirux nuo «uuwiwi) afjiir

■ MES ČIA ESAME, KAD VISĄ TAI PRIEŠINGA KRIKŠČIO
NIŲ TIKĖJIMUI? AR MELDŽIATĖS JŪS REGULIARIAI ' 
UZ TUOS9 KURIE VARGSTA IR NETEISINGAI PAŽEMINA
MI DĖL ĮĄSĖS, RELIGINIO AR POLITINIO ĮSITIKINI
MO PRIEŽASČIŲ?.KRISTAUS BAŽNYČIA ŠIANDIEN YRA 
GAUSI PASAULINE BENDRUOMENĖ® 0 VISTIK DAUGELIEMS 
ŽMONIŲ KRISTŪS DAR NEŽINOMAS. AR_IŠ TIKRO PAGAL
VOJATE JUS APIE TAI? AR GYVENA, JŪSŲ PARAPI JA 
VIEN SAU_AR IR PASAULIUI, ŽMONĖMS'IS ARTI IR TO
LI? AR JŪSŲ PARAPIJOS GYVENIMAS YRA KRISTAUS

. VIEŠPATYSTĖS PASAULYJE LIUDIJIMAS AR JO IŠSIGY- 
' v NIMAS ?

Dievas nevieno is musų nepalieka vienišo. Visose vietose sujun
gė jis mūs į Dievo kūdikių bendruomenę, kurioje mes sulaukiame

( žiūrėk 17 pgl.)
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MAMUTU 
KALĖDOS

v KAS GI TASAI v 
PRIES KURĮ LENKIA ŽEMAI 
SAVO KELIUS PIEMENĖLIAI?

JO VARDAS BRANGUS
IR TIKRAI NUOSTABUS, 

x NES VARDU JIS r 
KUNIGAIKŠTIS RAMYBES.
MAT,TĖVAS DANGAUS,
PAGAILĖJĘS ŽMOGAUS, 

SIUNTĖ JĮ ČIA į ŽEMYBĘ, 
KAD TIKĖTŲ Į JĮ, 

VKAD TAPTŲ LAIMINGI 
ŽMONES PASAULY VISI .

+ VeZelS S e +

Prieš užgęstant žvaigždutėms, 
Prieš žiemužės rytę,

Prieš anksčiausią, gaidgystę 
Gimė Kristus kartą., 

Gimė kūtelėj. 
Ėdžiose gulėjo,

Lyg svetimas šioj žemėj, 
Pasaulio Kūrėjas.

yuyki!
Miegojo sau karalius 

Jeruzalės mieste.
Jauni, seni miegojo 

Betliejuj mažame.
Angelai ir galvijai
Draug sargybą, ėjo 

Tą. naktelę, kol Kalėdų
Dienelė atėjo.

0 Jėzus prie Motinos
Šaltojoj kūtelėj, 

Jis - Dievo Avinėlis, 
Ganytojas geras.

Su Marija ir Juozapu 
Klaupkim ir mes,

Su angelais mes pagerbkim 
Karalių Garbės.

+ Rossetti +
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į C J
Maža Palestinos šalis ne vieną kartą ture jo nukentėti nuoį- 

vairią priešą, užpuolimo taip kaip ir mūsą tėviškė. Galiausiai: ją už
puolė tuo metu galinga Romos kariuomenė,, Palestina buvo nugalėta ir 
Romos imperatorius (didelės valstybės valdovas) Cezaris Augustas už
valdė ją o Tas savimeilis imperatorius nutarė sužinoti į kiek žmonių, 
buvo Palestinoje 9 kurie^mokėtą jam mokesčius. Taigi jis išleido. į - 
sakymą, kad kiekvienas žmogus turi įsirašydinti arba užsiregistruo
ti ir tai dar ne ten9 kur gyveno, bet kiekvienas savo miestelyje 8 
kur jo protėviai buvo gimę„ Tai reiškė8 kad ties kurie buvo persi - 
kėlę kitur gyventi9 kad ir toliausiai9 turėjo dabar keliauti į savo 
gimtinį miestą vien tik kad galėtą ten įsirašydinti/

Mažame Nazareto miestelyje gyveno tūlas dailidė vardu Juozapas. 
Tame pačiame miestelyje gyveno mergelė vardu Marija9 kuri buvo pa- 
žadėta Juozapui už žmoną. Dievo angelas jai buvo pasakęs gražią pa
slaptį, kad ji taps Jėzaus motina. Juozapas dabar buvo jos vyras. - 
Jo seimą buvo kilusi iš Betliejaus9 apie šimtą kilometrą nuo Naza
reto „Imperatoriaus įsakymas privertė Juozapą nutraukti’savo darbą 
ir prisirengti tolimon kelionėn į Betliejų.. Tiems9 kurie yra kelia
vę autobusais ar traukiniais9 šimtas kilometrą reiškia apie_dvi - 
tris valandas kelionės9 bet Juozapo laikais9 daugiau negu tūkstantis 
devyni šimtai metą atgal9 kada keliauti reikėjo ant asilo arba pės
čiomis, išeidavo kelios dienos bekeliaujant šimtą kilometrą tais ne
lygiais ir kalnuotais takais. Tašiau Juozapas ir Marija išsirengė 
ton tolimon kelionėn9 dieną keliaudami, o naktį pakeliui ilsėda - 
miesi9 kol vieną' dieną vėlai jie pasiekė Betlieją.

Ott/nCiA AmoruųKai Marija ir Juozapas atėjo į Betliejų^ ten jau buvo pilna 
žmonių<, Vyrai ir moterys iš įvairią tos šalies vietų, kaip ir jie 
patys buvo atvykę9 kad įsirašydintą į karaliaus Erodo knygas„Erodas 
tuomet buvo Palestinos karalius. Užeigos namai taip buvo perpildyti, 
jog šeimininkas turėjo pasakyti Juozapuia kad jis negali priimti nei 
Juozapo, nei_Marijos. Nebuvo jiems vietos8 kur miegoti, nebent pa
šiūrėje ar kūtėje, kur gyvuliai buvo laikomi,, Marija ir Juozapas . 
taip buvo pavargę po tokios ilgos kelionės^ jog jie džiaugėsi kūtė
je suradę sau nakčiai pastogę o Ir ten9 toje žemoje kūtelėj, -tą naktį 
gimė kūdikis Jėzus.

Toje šalyje buvo piemenų, kurie nakti saugojo savo kaimenę„Ir 
Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Viešpaties šlovė švietė 
aplink jįo Piemens^labai išsigando„v0 angelas tarė jiems g "Nesibi
jokite, nes štai aš jums atnešu didžio džiaugsmo žinią, kuri bus 
visiems žmonėms g šiandien gimė jums Dovydo mieste Išganyto jas,kurs 
yra Kristus Viešpats. Ir tai yra jums zenklasg jūs rasite kūdikį, 
suvystytą vystyklais ir gulintį prakartė j.e". Ir staiga prie angelo 
atsirado dangaus pulką daugybė. Jie garbino Dievą, sakydami?"Garbė 
Dievui augštybėje, ramybė Žemėje ir žmonėms pasimėgimas".- Ir at
sitiko, kad angelams dingus9 piemens sakė vienas, kitamg "Eikime pa
matyti tai, kas atsitiko9 ką Viešpats mums pranešė." Ir jie atsku-
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Kun.A,Kelerte Vasario 16 Gimnazijos e- 
vangelikų mokinių tarpe

Keli 16 neturtų evangeliktį ratelio, su
sitikusio 6.m. rugpjūčio mėn. Annaberge 
prie Bad Godesbergo. iš kairės t dešinę: 
Alg.Gintautas, K.Dikšaltis, L.Jasaiti, 

P. Cibit is ir mok.J.Jurkaitis

Biblijos valandėlė Pabaltijo jaunimo su
važiavimo metu
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AŠ mėgstu skaityti apie Jėzaus laikus8
Kai gyveno Jis Šia tarp žmonių8
Prie savęs kaip Jis Šaukė mylėdamas vaikus9 -
Kaip norėčiau but buvęs tarp jų!
NorėČiauj kad rankoms palietęs Švelniai9
BUtų, laiminęs8 glaudęs mane;
Jį matyt ir girdėt9 kaip Jis sakė meiliai"
’’ Leiskit eit vaikelius pas mane."
Maldoje dar9 tąčieų prie Jo eiti'galiu
Ir Jo meilėss^pa^aimos prašyt
Jei mylėsiu aš jį9 kol Šia Žemėj esu9
Tai Jį gausiu danguj pamatyt.
Kaip gaila g kad tūkstančiai vargšų yra9
Nepriėmusių džiaugsmo Žinios 9 . . ; ;
Nes visiems yra vietos ir laimės gana9 
Ten pas Jėzų9 kurs kviečia ir juos.
Kpks džiaugsmas tad bus9 kai ateis tie laikai9 -
Kai iš viso pasaulio plataus
Susirinks aplink Jėzų vaikelių pulkai9 - 
Maloniai Jis juos laimins ir glaus.

UŽ grožybę žemės šios8 
Skliaustą puikųjį dangaus 
Ir už meilę tą8 kurios 
Apsupti mes nuo mažens8
Už gražumą kiekvienos 
Valandos9 dienos9 nakties9 
Už upes ir ui miskus9 
Saulę g mėnesį 9' žvaigždes9
Už tą meilę žmogiškąs 
Brolius9 seserisą tėvus9 
Už draugus danguj ir lia9
UŽ švelnias mintis 9 jausmus9
Už tą brangia dovaną9
Siųsta iš dangaus žmonėms s 
UŽ šį džiaugsma didelį 
Ir išganymą visiems = 
VIEŠPATIE8 TAU SKIRIAME
PADĖKA IR ŠIA GIESME 1

(atkelta iš 14 pusi.)
bėjo ir rado Mariją ir Juozapą ir kūdikį9 gulintį prakartėje. 0 
kai jie pamatė tai9 jie pranešė9 kas jiems buvo sakyta apie tą 
vaikelį. Visi,kurie tai girdėjoa stebėjosi tuo9 kas jiems buvo 
piemenų apsakyta. .Bet Marija palaikė visus tuos žodžius. Piemens 
sugrįžo atgal9 garbindami ir šlovindami Dievą už visą9 ką buvo 
girdėję ir matę.

16 —
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Mielas Jėzau9 duok kad būčiau,
Kaip saulutės spindulys9
Kad namie ir tarp kaimynų, 
Šviesą9 džiaugsmą skleis&iau vis.

Padaryk9 kaip žiedą baltą 
Man širdelę jaunąją9 
Kad galėčiau kaip paukštelis 
Tau giedoti visada„

Tau dienas vaikystės savo9
JėzauB noriu atiduot9
Nes tik Tu gali ir nori
Tikrą laimę9 džiaugsmą duoto

(ItktCit wnft/rn'
Jei kiekvienas tiktai vieną
Širdį, laužia 9 nuliūdina 9
Kur žmonių, tokiam tad^būriui 
Rast paguodos 9 kas bežino?

Jei kiekvienas tiktai vieno 
Neapkenčia 9 vkersto šaukia 9 
Veltui tad^žmonija meilės 
Rankas laužydama laukia.

Jei kiekvienas tiktai vieno
Brolio naštą panesėtų9
Tai vaizdus dar nesapnuotus 
Musų akys greit regėtų.

Nprs vienam daryti gera 
Rimtai stenkimės visi mes9 
Tai be triukšmo9 iš palengva 
Laikas mums nušvis auksinis’

( Atkelta iš 12 pusi. )
jo dovanas ir jo atleidimą^ Ar atleidžiate jūs vieni kitiems,kaip 
Kristus jums atleido? Ar jūsų parapija yra tikra bendruomenė Die
vo akivaizdoje, ar kiekvienas gali ten rasti sau tėviškę ir suži
noti, kad jis Dievo yra be galo mylimas?

MES VISO TO NESUGEBAME PADARYTI. BET_KRISTUS .MES NEŽINOME, KOKIE ĮVYKIAI LAUKIA MUSŲ ATEI
TYJE; BET MES ŽINOME9 KAS MUS TEN LAUKIA gTAS 
PATS, KURIS MUMS KIEKVIENĄ, DIENĄ. ARTINASI IR 
KURIS STOVĖS GALE PRIEŠ MUS .VISUS - JĖZUS. 
KRISTŪS, MUSU VIEŠPATS o TODĖL IR KREIPIAMĖS 
į JUS?

DZIMAUKITES ‘ VILTYJE!
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FAKTAI* KURIŪ^REĮKTŲ, PRISIMINTI
Metas iš meto badu miršta 20 iki JO milijonai žmonių. Tai reiš

kia „ kad kiekvieną, valandą. 9000 žmonių, nuo bado Žūna. Jų mirtis yra 
tiesioginė pasekmė nepakankamo maitinimo . Bado mirties būtų, galima 
išvengti9 jeigu visi žmonės galėtų pakankamai maitintiso Du trečda
liu pasaulio gyventojų, neturi galimybės sočiai pavalgyti. Šiuos ir 
kitus faktus surinko CROP9 Amerikos krikščioniškų, ūkininkų. Šalpos 
organizacija užjūriui9 vienoj santraukoj apie pasaulio sunkią padė
tį. Indijoj badauja 80 milijonai žmonių* iŠ kurių kasmet J mill jo - 
nai badu miršta. Kinijoj miršta nemažiau 2 milijonai. Vidutinis 
žmonių amžius Indonezijoj yra J6 metai9 Indijoj tiktai 2? metai. 
Vienas trečdalis Rytų Azijos erdvės protestantų gyvena Indijoj.Indų 
vidutinės metinės pajamos yra JO doleriai9 o Indijos protestantų 
tiktai 1J dolerių. 40 $ Indi jo j ^esančių krikščioniškų dvasiškių ga
li, pragyventi tik iš uždarbio už darbą9 kurį jie turi dirbti šalia 

tiesioginių pareigų.

'TINA SANCTA" VISUOTINA KONFERENCIJA
Pirma visos Vokietijos UNA SANCTA konferencija įvyko rugsėjo 

14 iki 16 dienomis Berlyne. Konferencijos tema buvo? ’’Bažnyčios vie
nybė ir suskilimas". Dalyvavo abiejų konfesijų 1JJ krikščionys iš 
Vakarų ir Vidurinės Vokietijos9 jų tarpe JO katalikų ir 20 evange
likų kunigai. Evangelikų probstas dr. Asmussen (Kiel) savo kalboj 
pareiškė9 kad maždaug nuo 1948 metų santykiai tarp abiejų didžiųjų 
krikščioniškųjų konfesijų Vokietijoj yra žymiai atšalę. Tam nesą, pa
kankamo pagrindo. Kiekviena konfesija turinti pati save mėginti ir 
esamus klaidų Šaltinius pašalinti. Prieš tai kalbėję^ katalikų kun. 
dr. Pinsk (Berlin) įspėjo neištrinti esamus priešingumus. Negalima 
vienybę "sudalyti". Imant pagrindan Dievovveiksmus ir tikybos išpa- 
žinimą9 reikia sakyti9 kad ji jau yra. Tačiau kiekviena puse turi 
priežasties^ savo stovi patikrinti. Toliau kalbėjo,katalikų kun. 
prof. dr. Lortz (Mainz) ir UNA SANCTA darbui nurodė du tašku? Bib
liją^ kuri nori vieną, bažnyČią9 ir reformaciją9 .kuri tam tikrus blo
gumus vkatalikų bažnyčioje pašalino ir norėjo sukurti apšvarintą 
krikščionybę vienoj bažnyčioj. Tuokart nepavykusį bandymai reiktų 
dabar drįsti dar kartą pravesti. Konferencija priėmė "Dvasiškų žodį 
krikščionims"9 kuriame tarpe kito sakomas "šiame suvažiavime paaiš
kėjo 9 kadvmes daugely klausimuose^.j-avyzdžiuiTreformacijos vertini
me 9 bažnyčios kaip Kristaus kūno Vsmek 9 gyvojo žodžio ir šventųjų- 
sakramentų reikšme bažnyčios ir krikščioniškojo gyvenimo esmėj9vie
nas, kitam daug arčiau stovime ir paskutinio j praeityj daugiau su - 
artėjome* negu kad tai^paprastai atrodo*,nors mes ir dar esamus 
skirtumus žinome. Mes žinome9 kad mums nėra duotas joks oficalus 
bažnyčios pavedimas9 tačiau mes kalbame iš tos atsakomybės, kurią 
kiekvienas Jėzaus Kristaus vardan krikštytas turi už bažnyčios vie
nybę. Todėl mes ir kreipiamės į visus krikščionis ir prašome? Mels-
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.d.te ir dirbkite kartu su mumis už tai9 kad krikščionybės susiskal
dymas būtų nugalėtas

. ' Prieš Berlyno konferenciją panašus suvažiavimas įvyko birželio 
Hohenheim (ffliirtemberge) katalikų akademijoj. Suvažiavimo šūkis 

buvog "Evangeįiškas ir katalikiškas dievotumas.” 60 dalyviams, iš 
jų vienas trečdalis evangelikai, kalbėjo tarpe kitų, prof. dr. von 
Loewenich iš Erlangeno ir vienuolis Thomas Sartory OSB iš Niederal- 
taich. Labai didelios reikšmės tarpkonfesiniam susitikimui yra vie
nuolio Sartory redaguojami laiškai-9 kurie yra skirti "ŪNA ŠAKOTA” 
darbo draugams. "UNA SANCTA" yra atsakingų katalikų ir evangelikų 
mokslininkų ir kunigų sąjūdis9 kuris jiesko atviro ir tikro abiejų 
konfesijų susitikimo.

50 milijonų kilogramų dovanų srovė
Šių metų liepos mėn. 9 d. Pasaulio Liuteronų Pagalba /Amerikos 

liuteronų bažnyčių pagalbos organizacija9 su savo laivų kroviniais 
Vokietijai ir Viduriniems Rytams peržengė 50 milijonų kilogramų ri
bą. Nuo 1945 metų yra išdalinta daiktinių dovanų 55 milijonų dole
rių vertė j pabėgėliams ir varguoliams 2? kraštuose. Pasaulio Liu
teronų Pagalba yra savistovi organizacija, kuri vykdo šalpos darbą 
Tautinėj Liuteronų Taryboj susijungusių Amerikos liuteronų bažny
čių. Nuo paskutinių metų Pasaulio Liuteronų Pagalba atsako ir už 
Missouri Sinodo Liuteronų Bažnyčios Šalpos reikalus.

Apsauga mažumų bažnyčioms
Pasaulio bažnyčių suvažiavime Evanstone buvo pakartotinai pri

siminta padėtis evangeliškų bažnyčių ir parapijų kraštuose9 kur 
Romos katalikų jėga sukaupta yra. Vienoj foto parodoj buvo dokumen
taliai pavaizduoti tikėjimo persekiojimai. Vienas iš naujai išrink
tų Pasaulio Bažnyčių Tarybos prezidentų9 metodistu vyskupas gante 
Uberto Barbieri iš Buenos Aires8 ta proga kalbėjo apie ” 500 metų 
esančią tikybinę geležinę, užtvarą/’ kurią Romos katalikų bažnyčia 
stengiasi palaikyti. "Mes tol neturime vilties į viso pasaulio 
bendra krikščioniškų frontą9 kol Romos-katalikų bažnyčia atsisako 
mums kaip lygiateisėms broliams paduoti ranką. Iki to laiko mes 
turime Dievo prašyti jėgos9 kad mus niekas nesugundytų, Romos - 
katalikų krikščionims lygų su lygu atlyginti, kada jie pavyzdžiui 
Pietų Amerikoje jų persvarą panaudoja jų pačių naudai ir pasieki
mui politinės jėgos.” Vyskupas dr. Lilje9 Pasaulio Liuteronų Sąjun
gos prezidentas9 užprotestavo prieš Kolumbijos ir Šveicarijos kata
likiškų žinių agentūrų klaidingą pranešimą9 būk jis pareiškęs, jog 
Kolumbijoj nesą jokių protestantų persekiojimų. Vyskupas9 kuris 

■trumpai prieš tai buvo apkeliavęs Pietų Ameriką 9 pareiške'9 kad pa
siremiant savo turimomis informacijomis9 jis turįs patvirtinti 
protestantų persekiojimų faktą. Laike paskutinių šešių metų 55 pro
testantai tapę savo tikėjimo kankiniais, 45 protestantiškos bažny
čios ir koplyčios buvo ugnimi, ar sprogstama medžiaga sunaikintos 
ir 120 protestantiškų mokyklų buvo jėga ar valdžios įsakymu užda
rytos. Protestantiškos parapijosvturi per tai milijoninius nuosto
lius. Ispanijos evangelikų bažnyčios prezidentas dr. Gutierez - 
Marin pranešė ir apie padėtį Ispanijoj. Amerikos bažnyčios prezi
dento dr. Pry pasiūlymų suvažiavimas prašė naujai išrinktos Val
dybos dėl protestantams daromų skriaudų kreiptis į tų kraštų 
valdžias„
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PASAULIO REEORMATŲ SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Reformatų. Sąjungos (World Alliance of Presbyterian' 

and Reformed Churches) septynioliktame visuotiname suvažiavime š. 
m. liepos 27 iki rugpjūčio 5 dienomis Princeton (Hew Jersey), dr. 
John Ao Mackay (Princeton) išrinktas sąjungos prezidentu ir dr. 
Marcei Pradervand (Ženeva) sąjungos generaliniu sekretorium., Nuo 
paskutinio visuotino suvažiavimo Ženevoj 1948 metais prie sąjungos 
prisidėjo 13 bažnyčių, taip kad Pasaulio Reformatų Sąjunga dabar 
apima 4Q milijonus reformatų 65 bažnyčiose ir 42 kraštuose., Suva
žiavime dalyvavo virš 400 delegatų iš viso pasaulio dalių. Priim
tas atsišaukimas į.presbyterionų^ir re^rmatų bažnyčias visame pa
saulyje 3 kuriame dėko jama už, nežiūrint visų, rasinių užtvarų,luomų 
skirtumų ir tautų atsiskyrimų, suteiktų bendrystę, ir pasveikinamas

■ pasaulio bažnyčių suvažiavimas Evanstone kaip ^Viešpatyje tikin - 
Šiųjų krikščionių” augantis vienybės ženklas®

VIENA BAŽNYČIA ABIW TIKYBOM
Nuo šio rudens Vakarų Vokietijoj randasi viena bažnyčia9kurioj 

abiejų tikybų kunigąi^gamokslus sako ir protestantai kaip ir kata
likai po vienu stogu’yu maldas kalba. Ji randasi Lettgenbrunn kai
me, Gelnhausen apskrityje. Pašventinimo iškilmėse nuo bažnyčios 
bokšto plėvesavo abiejų tikybų vėliavos. Tikintieji bendrai kalbė
jo Tėve Musų ir giedojo giesmą_” Garbinam Tave, Dieve.” Lettgen- 
brunn bažnyčios istoriją yra musų laiku istorija. Kaimo gyventojai 
jau iš senų laikų negalėjo ramiai gyventi. Jau 1634 metais jie tu
rėjo pasitrauktią kada švedai sunaikino jų namus. 1912 metais jų 
kaimas virto kariuomenės poligono centru ir Hitlerio laikais buvo

■ jis panaudotas lėktuvų bandomiems bombų metimams. Po antro pasau
linio karo, kada kaime prisirinko Rytų Europos pabėgėlių, buvo gai
limą eiti prie pastovaus įsikūrimo. Kur karta bombos krito, vėl 
stojosi pavyzdinga kolonija9 kurioj gyvena 60 % katalikų ir 40 % 
protestantų. Jų naujoji bažnyčia yra aiškus ženklas jų vieningumo, 
kuris randasi jų kaime. Abie jos tikybos pasidalino statybos išlai
domis. Statyba atsiėjo 7.0 000 DM. Prie jos žymia suma prisidėjo ir 
Gelnhausen pavietoti Amerikonai kareiviai. Pašventinimo iškilmėse 
buvo bažnyčios patalpos perpildytos, nes iš visos apylinkės susi- • 
rinko abiejų tikybų nariai į tokį retą iškilmių aktą, kuriame su
sirado abiejų tikybų kunigai ir parapijiečiai Dievo ^liaupsinimui. 
Bažnyčios varpas sušaukė visus geros valios esančius ir bendras 
Tėve Mūsų patvirtino jų norą taikoj ir vienybėj kartu gyventi.

NETOLI 7 MILIJONAI LIUTERONŲ. JAV
Pagal naujausią Amerikos Liuteronų Tautinės Tarybos statisti

ką, liuteronai užimav trečią vietą Amerikos protestantų bažnyčių gru
pėj. Liuteronus viršija baptistai ir metodistai, iš 6.869.000 liu
teronų 6,66 milijonai gyvena JAV ir virš 200.000 Kanadoje. 1953 
metais padidėjo liuteronų bažnyčios 195.000 nariais, statistika 
paliečia visas 16 liuteronų bažnyčias JAV ir Kanadoje. Liuteronų 
bažnyčių auklėjimo darbe yra 288.550 mokytojai 29.466 mokyklose su 
3 milijonais mokinių. 17.000 parapijose dirba 15.613 ordinuoti ku
nigai .

LEIDŽIAMA LIUTERONŲ ENCIKLOPEDIJA
Profesorius dr.vJulius Bod.ensieck8 kuris su savo Žmona yra 

mums gerai žinomas iš savo ilgmetinės pokarinės veiklos Vokieti
joje, kaip Amerikos liuteronų atstovas9 ir dabar dirba Wartburg 
seminare Dubuque (Jova)«Pašaulio Liuteronų Sąjungos vykdomojo ko
miteto iis paskirtas redaktorium jau pradėtos liuteronų enciklope
dijos. Šio svarbaus leidinio išleidimas užtruks apie 7 metus.
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VASARIO

adidinti 
io suva- 

ruošimu rūpinsis V.Mi - 
ir Wolf J. von. Kleist.

generacijos dalyvių ir p 
ratelį ligi J2 asmenų, s 
žiavimo ----*•* —
kelsons

JAUNIMO'

GXVINIMAS

Rugpjūčio mėnuo9 
matytu tai suvažiavi
mų mėnuo. Tai tenka - 
ir Annabergo^Pabal - 
tiečių Krikščionių 
Studentų' Sąjungos 
bendrabučiams patir
ti. Šį kartų rugpjū
čio 4-7 ddo įvyko 
bendrabučio rūmuose 

^antraštėje minėto
jaunimo suvažiavimas9 kuriame da
lyvavo apie 40 pabaltiečių ir Pa
baltijo vokiečių jaunuolių. Suva
žiavimu buvo.norėta paskaitomis 
bei pasikalbėjimais aiškintis vi- 

. sas liečiančias bendras problemas. 
Dalyviai buvo sukviesti vieno pa
baltiečių evangelikų kunigų rate
lio 3 apie kurį buvome jau anks
čiau rašę. Sis ratelis rėmėsi pa
grinde daleidimug kad žmonės - 
jeigu jie yra Jėzaus Kristaus 
dvasios veikimo įtakoje- turėtų 
rasti bendrą, kalbą, savo tarpes 
nors ir įvairiopos užtvaros juos 
skirtų.

Gyvų diskus!jųvmetu? kurios bu
vo pagrįstos krikščioniška dvasia 
bei noru tikrai susitartig buvo 
sudarytas ratelis su užduotimi ir 
ateityje tąsti Šiuo suvažiavimu 
pradėtus siekimus. Ratelį sudaro 
Šie asmenys? V.Bendikas9 J .Jan
kaitis s Wolf J .von Kieist8 V.Mi- 
kėlsonsg A.Neemelaidg B.Poelchau 
E. Pent, A. Zalkalns.

Dalyviai sutiko su pageidavimu 
užmegsti bei pagilinti ryšius 
tarp esančiųjų jaunimo sąjūdžių. 
Savo pirmame posėdyje nutarė ra
telis suruošti kitą, suvažiavimą 
šių metų Kalėdų laike. Ten turė
tų būti sudaryta galimybė daugiau 
pritraukti estų9 latvių8 lietuvių 
ir Pabaltijo vokiečių jaunosios

9

16 GIMNAZIJOS JAUNIMO 
RATELIO VEIKLA

Pajėgiausias lie- 
tuvių, evangelikų, jau
nimo būrelis yra Va
sario 16 Gimnazijos 
jaunimo rateliss glo
bojamas gimnazijos 
mokytojo J.Jurkaičio. 
Laiminąs, būdu būrelis . 
turi išugdytų jaunus 
gabių jėgų... kurios 
būrelį gražiai veda

ir su juo pasirodo viešuose pa
rengimuose . Tokios jėgos yra vy
resnių gimnazijos klasių mokinės 
Zandavaitė9 vadovaujanti ratelio 
šokių grupei ir Šneideraitytėg . 
vadovaujanti ratelio chorui.

Pirmasis ratelio pasirodymas 
po vasaros atostogų buvo atva
žiavusiam vizituoti Hesseno kraš
to jaunimo kunigui9 kuriam rate
lio šokėjos ir Šokėjai2.tauti
niais rūbais pasidabinę8 davė 
liaudies šokių pynę. Svečias bu
vo lietuvių moksleivių programs- 
le taip sužavėtas9 kad šia pat 
patikrino penkiems moksleiviams 
vietas evangelikų poilsio namuo
se 9 o rateliui planuoja progų 
pasirodyti su savo menine progra
ma Wiesbadene.

Rugsėjo 26 do gimnazijoje at
silankęs senj o kun. Keleris at
laikė pamaldas ir dalyvavo Tau
tos Šventės minėjime. Spalio 2 d. 
ratelio suruoštoje arbatėlėje 
dalyvavo senj. kun.Keleris..gim
nazijos direktoriusjViernheimo 
dekanas tam. Trautmannas4 jauni
mo organizacijų atstovai ir kiti 
svečiai. Pravesta graži programa.
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Spalio 3 do sekmadienio mokyklė- 1103 tai.; 4.Simonaitis - 979 bal; 
lės lanky rojams suruošta imte. 5„J,Gleinžą ~ 9^5 bal„x 60Dr.J,&ri- 
Spalio'lO'd, ratelis su servo tau- nius,~ 917 bal,;7» E.žilius - 912 
tižių šokių grupe buvo pakviestas bal.; fi.T.Gailius -906balo; 9» 
Vierhhėiman, kur vokiečių Moterų J „Kriščiūnas - 777 bal.; IC.J.Apy- 
Pagalba turėjo sav© metinį susi- ruble - 74? bal,; 11,. Fr.Šlente- 
tikimĄo"Bris kavutės būro 'sykdo- ris - 743 bal,; 12,/Dr„T„Raišys =» 
ma programa su Tautiniais Šokiais 735 balsei. Kandidatais liko: 1.

Kun.dr. J.AviŽa - 722 bal.; 2, J, 
Bataitis -721 bal,; 3, Kun.A.Bun- 
g& - 716 balsų. Taryba' išrinkta J 
metams. Spali© Sjugįj dienomis Va
sari© 16 Gimnazijos Httttėufelde 
patalpose įvykusiame Tarybos suva
žiavime išrinkta Taldyb&^vien®^ 
žiema metams. • Valdybos. išrinkti: • 
T.Gailius, dr.Rūkša, • JcGlea®a?la,0 
Zunde ir St„Tykintas, 
d- Vyr. Baž, Tarybos Prezidiumas ■ 
nutarė šaukti LIETUVIŲ EVANGELI
KŲ LIUTERONŲ SINGDį 1955 meteis, 
balandžio.2J ir'24 dienomis Anna- 
bergo pilyje prie Bonuos. .
+ PIB Vokietijos Krašto Tarybos- 
suvažiavimo proga Htittenfelde 
senj.kun, Zeleris turėjo' visą -ei
lę pasikalbėjimą su gimnazijos di
rektoriumi, mokytojais ir1 kitais 
pareigūnais. Spalio 24 d, Eūtten- • 
feldo bažnyčioje laikė jis Refor
macijos Šventės pamaldas^ į ku
rias atsilankė VLIKo TE pirminin
kas prof„Zaikauskas, evangelikai 
Tarybos nariai, mokytojai ir moki
niai, Gražiai, giedojo mokiniu ■ ©te
ras ir.duetas.
4 Rūtą Žviliūtė, kuriai, šį pavasa
rį Šveicarijoje buvo padažyta sun
ki ir retai vykdoma plaučių opera
cija;, stebėtinai gerai pasitaisė 
ir po aštuonerių metų istisaus li
goninės gyvenimo rugpjūčio mėn,: 
išėjo iš ligoninės, Dabar ji gyve
na Clausthal-Zellerfeld mieste,ku
ris randasi Harzckalnu krašte.
+ Sakytojas Anusis Pėtėraitis,su
silaukęs 37 metų amžiaus, .vis dar 
darbuojasi Dievo karalystės darbe.
5 į rudenį, jis aplankė KIbecko Ir 
Neustadt© parapijast, kur jis lai
kė surinkimus,
+ 1954. m, rugpjūčio 2'5 ū,8 sulauku
si 50 metų mirė Čikagoje Marta 
Žemaitaltiene gimusi Kleinąitytė. 
Kilusi iŠ Urvinių kaimo, Sartinin
kų parapijos, Tauragės apskrities. • 
Amerikoj išgyveno 3 1/2 metų. - 
Prieš išvykdama į Ameriką gyveno 
$elnen stovykloje prie' Oldenburg©, 
paliko vyrų, 6 dukteris ir 2 sūnų.

ir dainomis.
Spali© 17'd. ratelis buvo pakvies 
t&s į Hessen© krašto evangelikiš- 
kojo jaunimo metinį sąskrydį „Mer
gaite e tautiniais rūbais dalyva
vo eisenoje ir programoje.

r\

r

SUSIARTINIMO POBŪVIS
Nehnen. - stovykloje 

įvyko spalio. 31 d o Re
formacijos Šventes 
proga Of'en vokiečių 
parapijos ir >ehnen 
lietuvių, parapijos 
bendras susiartinimo 
pobūvis, kuriame daly
vavo apie l*>0 parapi
jiečių, Susėdus- prie 
Wehnen lietuvių evan-• 

gelikių mot erą, grasiai pyragais 
. -ir kava padengtu stalų buvo pa

sikalbėta, pasiklausyta ir pasi
žiūrėta lietuvių vaikučių dainų 

. irvtautinių šokių bei vokiečių 
bažnytinio jaunimo vvaidinim©o- 
KuDoKėleris ir vokiečių parapijos 
kunigas' tarė sveikinime žodžius. 
Kartu dalyvavęs Nehnen .Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas p.Narbu- 
tas pasakė malonu s^sikinim© žo
dį.

& O'©

+ Paskutiniame numeryje rašėme a- 
ple P32B Vokietijos Krašto Tarytos 
rinkimus. Papildomai tenka praneš
ti, kad Garbes Teismui buvo pa
duotas skundas pries Hildesheim©

rezultatus. Garbės Teismo nutari
mu rugpjūčio',.. 1 dienos Hildeshei- 
mo ir Stūttgarto apylinkių rinki
mo daviniai buvo' panaikinti ir 
spalio 3 d„ Stūttgarto apylinkė
je buvo pravesti nauji rinkimai. 
Šie Stūttgarto apylinkės pakarto
tini rinkimai žymiai pakeitė Ta
rybos sudėtį. Galutiniai rinkimų 
rezultatai 
ris - 1363 
1207 bal,;

yra.tokie: l„Kun„Kel(&- 
halsai; 2,Pr,Zunde - 
J p Tėvas Bernatonis =•

x;
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ŽODIS SKAITYTOJAMS
Sis numeris yra paskutinis šiais metais. Esame nusistatę 

" Jaunimo Ratelį ” ir 1955 metais leisti, šioj vietoj reiškia
me nuoširdžią, padėką visiems mieliems bendradarbiamsB kurie 
savo straipsniais musų darbą parėmė. Taip pat esame labai dė
kingi tiems mūsų bičiuliams9 kurie laikraštėlio leidimą mate
rialiai parėmė. Jų yra mažaa nes dauguma mūsų skaitytojų tyli. 
Mes tikime? kad dabar ir jie vienu ar kitu būdu atsilieps. 
Laikraštėlis leidžiamas ne pasipelnymo tikslais. Visas paruo
šimo darbas redakcijoj atliekamas nemokamai. Taip pat ir spaus
dinimas atliekamas nemokamai. Belieka tik persiuntimo išlai
dos. Kiekvienam numeriui jų reikia maždaug 60 DM. Tai berods 
maža suma. Tačiau ir ją surasti yra mums gana sunku. Todėl 
visus mūsų skaitytojus prašome bent maža auka prie išlaidų pa
dengimo prisidėti.

Visiems skaitytojams ir bendradarbiams linkime palaimintų 
Kalėdų Švenčių ir Naujų MetųJ

Leidėjai ir redaktorius
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JAUNIMO RATELIS - lietuvių, evangelikų jaunimo laikraštis . 
YOUTH CIRCLE - Lithuanian Evangelical Youth Publication' 
Administracijos antrašas? Fro Šlenteris8 (23) Wehnen8 
Post Ofen uber Oldenburg (Old)9vGermany .
Straipsniai 9 žinios ir kita medžiaga siunčiama tuo pačiu 
antrašue
Redakcija taiso rankraščius pagal savo nuožiūrą0 Autoriaus 
pageidavimai gerbiami o
Laikraštis palaikomas aukomis» Jis gaunamas per kiekvieną 
lieto ev. jaunimo ratelio vadovą 9 ”JR" platintoją arba tie 
siog iš administracijos® Aukas priima kiekvienas jaunimo- 
ratelio vadovas8 "JR” platintojas arba tiesiog administra
cija; jos yra.dar viešai pakvituojamos sekančiame numeryje

i;
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Paper and printing' for this circular has been provided, by 
the Lutheran World Federation as a remembrance from Luthe

ran Churches throughout the worlde
Popierius ir spausdinimas šiam, leidiniui gautas iš Pasau
lio Liuteronų, Sąjungos kaip sveikinimas iš Pasaulio Liute

ronų Bažnyčių >

-
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